இடம், எண், காலம், திைண, பால் என்றால் என்ன ?
இன� வ�ம் க�த்��க்கைளக் கலந்�ைரயாடல் �ைறய�ல் அைமத்�க் ெகாள்ளலாம் என்�
நிைனக்கிேறன். இ� உங்கள� ��தைல மி�தியாக்�ம் என்�ம் நம்�கிேறன்.
வாழ்த்�கள். ெதாட�ேவாம்.
---------------------------------------------------------------ெதாடர் என்றால் என்ன என்� ஒ� நண்பர் ேகட்டார். வாக்கியம் என்ப� அயற்ெசால், ெதாடர்
என்ப�தான் ச�யான தமிழ்ச் ெசால் என்� மடல் எ�திேனன்.
எள�ய

ெதாடர்கைள

எ�திய��ந்தார்.

அைமக்�ம்ெபா��

அைவ

அைனத்�ம்

நிைறய

வ�னாக்கள்

ெசால்லாடலில்

எ�கிற

எ�வதாக

ப�ரச்சைனகள்

நண்பர்
தான்.

மடல்
எனேவ

ப�ரச்சைனகைள ஒவ்ெவான்றாகக் காண்ேபாம்.

1) தன்ைம, �ன்ன�ைல, படர்க்ைக என்றால் என்ன என்� ��யவ�ல்ைலேய. வ�ளக்�ங்கள்.
தன்ைம - தன்ைனப் பற்றிக் ��வ�
�ன்ன�ைல - �ன்னால் உள்ளவைரப் பற்றிய� (அ�கில் இ�க்�ம்)
படர்க்ைக - �ன்னால் இ�ப்பைவ, ஆனால் ெதாைலவ�ல் இ�க்�ம்.

தன்ைம - தன்ைனப் பற்றிக் ��வ�
தன்ைம = நான், என�, என்�ைடய என்� தன்ைனப் பற்றி ெசால்வ�.

�ன்ன�ைல = �ன்னால் உள்ளவைரப் பற்றிய� (அ�கில் இ�ப்பைவ)
ந�, உன், உன�, உன்�ைடய, (�ன்னால் உள்ளவர் ஒ�வராக இ�ந்� அ�கில் இ�ந்தால்)
இவன், இவள், இவர் (�ன்னால் உள்ளவர் ஒ�வராக இ�ந்� அ�கில் இ�ந்தால்)
இவர்கள் (�ன்னால் உள்ளவர் பலராக இ�ந்� அ�கில் இ�ந்தால்)
இ� (�ன்னால் உள்ள� அஃறிைணயாக இ�ந்�) (ஒன்� மட்�ம் இ�ந்தால்)
இைவ (�ன்னால் உள்ளைவ அஃறிைணயாக இ�ந்�) (பல (ஒன்�க்� ேமற்பட்டைவ) இ�ந்தால்)

படர்க்ைக - �ன்னால் இ�ப்பைவ ெதாைலவ�ல் இ�க்�ம்.
அவன், அவள், அவர் (�ன்னால் உள்ளவர் ஒ�வராக இ�ந்� ெதாைலவ�ல் இ�ந்தால்)
அவர்கள் (�ன்னால் உள்ளவர் பலராக இ�ந்� ெதாைலவ�ல் இ�ந்தால்)
அ� (�ன்னால் உள்ள� அஃறிைணயாக இ�ந்�) (ஒன்� மட்�ம் ெதாைலவ�ல் இ�ந்தால்)
அைவ (�ன்னால் உள்ளைவ அஃறிைணயாக இ�ந்�) பல (ஒன்�க்� ேமற்பட்டைவ இ�ந்தால்)

தன்ைம, �ன்ன�ைல, படர்க்ைக என்பைவ அைமவ�டத்ைதக் �றித்� ேவ�ப�வதால் தன்ைம, �ன்ன�ைல,
படர்க்ைக என்பைவ, இடம் என்ற தைலப்ப�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ளன.

2) ஒ�ைம, பன்ைம என்றால் என்ன ?

ஒன்� இ�ந்தால் ஒ�ைம.
பல இ�ந்தால் பன்ைம.

ஒன்� மட்�ம் இ�ப்ப� ஒ�ைம
(நான், என�, என்�ைடய, ந�, உன், உன�, உன்�ைடய, இவன், இவள், இவர், இ�, அவன், அவள்,
அவர், அ�)

ஒன்�க்� ேமற்பட்� இ�ப்பைவ பன்ைம ( இரண்� இ�ந்தாேல பன்ைமதான்)
(இவர்கள், அவர்கள், இைவ, அைவ)
கள் என்ப� பன்ைமக்கான வ��தி. ெச� ஒ�ைம, ெச�கள் பன்ைம.
இைவ, அைவ என்பவற்�டன் “கள்” வ��தி ேசர்த்� எ�தக்�டா�. ஆனால் பல�ம் இைவகள்,
அைவகள் என்ேற எ��கிறார்கள், இ� தவ�.

ஒ�ைமய�ல் ெதாடர் இ�ந்தால் அந்தத் ெதாட�ல்

� வ��தி தான் வரேவண்�ம்.

(என�, என்�ைடய�, உன�, உன்�ைடய�, இவன�, இவள�, இவர�, அவன�, அவள�,
அவர�, அ�)
(சான்றாக = ெச� வளர்கிற�, கல் வ��கிற�, ஆ� நடக்கிற�, சண்ைட நடக்கிற�, �ளம் ெத�கிற�,
ஊர்தி ஓ�கிற�, ம� ன் �ள்�கிற�)

பன்ைமய�ல் ெதாடர் இ�ந்தால் அந்தத் ெதாட�ல் ன,

கள்

வ��திகள் வரேவண்�ம்.

(ெச�கள் வளர்கின்றன, கற்கள் வ��கின்றன, ஆ�கள் நடக்கின்றன, இவர்கள் ேபாரா�கிறார்கள்)

அவர்கள் அ�க்கிறார்கள், இைவ நடக்கின்றன, அைவ ஓ�கின்றன, சண்ைடகள் நடக்கின்றன.
ஊர்திகள் ஓ�கின்றன, ம� ன்கள் ந�ந்�கின்றன, பாடல்கள் ப�ைழயாக எ�தப்பட்�ள்ளன)
ெப�ம்பாலான

நாள�தழ்க�ம்,

வார

இதழ்க�ம்,

ெதாைலக்காட்சிக�ம்

இைதப்

பற்றிக்

கவைலப்

ப�ைழயாகேவ பயன்ப�த்�கின்றன. அவற்ைறக் ேகட்பவர்க�ம் அ�ேபாலேவ ப�ைழயாகப் ேப�கின்றனர்.

ப�வதில்ைல.

ஒ�ைம, பன்ைம என்பைவ எண்ண�க்ைகய�ன் அ�ப்பைடய�ல் �றிப்ப�டப்ப�வதால் இைவ எண்
என்ற தைலப்ப�ல் �ட்டப்ப�கின்றன.

3) காலம் என்றால் என்ன ?
காலங்கள் நிகழ்காலம், கடந்தகாலம், எதிர்காலம் என �ன்� வைகப்ப�ம்.
நிகழ்காலம் என்ப� நிகழ்ந்� ெகாண்��ப்ப�, கடந்தகாலம் என்ப� கடந்� ேபான�,
எதிர்காலம் என்ப� இன�வ�வ�.
நிகழ்காலம் - இன்� நடப்ப� நிகழ்காலம் ( கி�, கின்� )
நான் ப�க்கிேறன், ந� ப�க்கிறாய், இவன் ப�க்கிறான், இவள் ப�க்கிறாள், இவர் ப�க்கிறார், இவர்கள்
ப�க்கிறார்கள், இ� நடக்கிற�, அவன் ப�க்கிறான், அவள் ப�க்கிறாள், அவர் ப�க்கிறார், அ�
நடக்கிற�, நான் ப�க்கிேறன் என்� ெசான்னால் நான் இன்� ப�க்கிேறன் என்�தான் ெபா�ள்.
(ேம�ள்ள ெதாடர்கள�ல் கி� என்ற ெசால் உள்ள�. கி� வந்தால் அ� நிகழ்காலம்)

அைவ நடக்கின்றன, அவன் எ��கின்றான், அவள் எ��கின்றாள், அவர் எ��கின்றார். நான்
ப�க்கின்ேறன், ந� ப�க்கின்றாய், இவன் ப�க்கின்றான், இவள் ப�க்கின்றாள்.
ெசயல் ெதாடர்ச்சியாக நடந்� ெகாண்��ந்தால் (present continuous) கின்� என்கிற ெசால் வ�ம்.
(ேம�ள்ள ெதாடர்கள�ல் இடம்ெபற்�ள்ள வ�ைனச் ெசாற்கள�ல் கின்� என்ற ெசால் உள்ள�. கின்� என்ற
ெசால் வந்தா�ம் அ� நிகழ்காலம் தான்)

வ�ைனச் ெசாற்கள�ல் கி�, கின்� என்கிற காலம் காட்�ம் இைடநிைலகள் வந்தால்
அைவ நிகழ்காலம் காட்�ம். இைடச் ெசால்லின் பயன்பா� ெமாழிய�ல்
எவ்வள� இன்றியைமயாத்� என்ப� இப்ெபா�� உங்க�க்�ப் ��கிற� அல்லவா?

கடந்தகாலம் - ேநற்� நடந்த� - கடந்தகாலம். ( த்,

ந் )

நான் ப�த்ேதன், (ப�+த்+த்+ஏன்) ந� ப�த்தாய், இவன் ப�த்தான், இவள் ப�த்தாள், இவர் ப�த்தார்,
இவர்கள் ப�த்தார்கள், இ� பறந்த�, (பற+ந்+ந்+அ�) இைவ நடந்தன, அவன் ப�த்தான், அவள்
ப�த்தாள், அவர் ப�த்தார், அ� நடந்த�, அைவ நடந்தன,
(ேம�ள்ள ெதாடர்கள�ல், இடம்ெபற்�ள்ள வ�ைனச் ெசாற்கள�ல், த், அல்ல� ந் என்ற எ�த்�கள் உள்ளன.
த்

அல்ல� ந் என்பைவ கடந்த காலம் காட்�ம் இைடநிைலகள்.)

வ�ைனச்ெசாற்கள�ல் த், ந் என்கிற காலம் காட்�ம் இைடநிைலகள் வந்தால் அைவ கடந்தகாலம் காட்�ம்.

எதிர்காலம் - நாைள என்ப� எதிர்காலம். ( ப்,

வ் )

நான் ப�ப்ேபன், (ப�+ப்+ப்+ஏன்) ந� ப�ப்பாய், இவன் ப�ப்பான், இவள் ப�ப்பாள், இவர் ப�ப்பார்,
இவர்கள் ப�ப்பார்கள், இவன் ெசய்வான், (ெசய்+வ்+ஆன்) இைவ நடக்�ம், அவன் ப�ப்பான், அவள்
ப�ப்பாள், அவர் ப�ப்பார், அ� நடக்�ம், அைவ நடக்�ம்.
(ேம�ள்ள ெதாடர்கள�ல் உள்ள வ�ைனச்ெசாற்கள�ல், ப், க் அல்ல� வ் என்கிற எ�த்�கள் உள்ளன. ப், க், வ்
என்கிற

என்கிற இைடநிைலகள் ெதாட�ல் வந்தால் அந்தத் ெதாடர் எதிர்காலம் காட்�ம் ெதாடர் ஆ�ம்)

வ�ைனச் ெசாற்கள�ல் ப், வ், க் இைடநிைலகைளக் ெகாண்ட வ�ைனச்ெசாற்கள் எதிர்காலம் காட்�ம்.

நிகழ்காலம், கடந்தகாலம், எதிர்காலம் என்பைவ காலத்ைதக் �றித்� ேவ�ப�வதால்
இைவ, காலம் என்ற தைலப்ப�ல்ைவக்கப்பட்�ள்ளன.

4) அஃறிைண, உயர்திைண என்றால் என்ன ? பால் என்றால் என்ன ?

அஃறிைண = உய�ர் அற்றைவ, தாவரங்கள், வ�லங்�கள்
உய�ர் அற்றைவ (கல், மண், வ�)
�
+ தாவரங்கள் (மரம், ெச�, ெகா�) + வ�லங்�கள் (ஆ�, மா�, நாய்)

அஃறிைணப் ெபா�ள்கள் ஒ�ைமய�ல் இ�ந்தால்

�

என்ற வ��தி வ�ம்.

கல் உள்ள�, மண் இ�க்கிற�, வ�
� உள்ள�, மரம் வளர்கிற�, ெச� அைசகிற�, ெகா� படர்கிற�,
ஆ� ேமய்கிற�, மா� கத்�கிற�, நாய் �ைரக்கிற�. ஒ�ைமய�ல் உள்ள அஃறிைணப் ெபா�ள்கள்
அைனத்திற்�ம் ப�ன் ஒட்டாக வ�ம் வ��தி � என்� வ�ம்.

அஃறிைணப் ெபா�ள்கள் பன்ைமய�ல் இ�ந்தால் ன என்கிற வ��தி வ�ம்.
கற்கள் இ�க்கின்றன, மண்�கள்கள் ஆகின்றன, வ�கள்
�
உள்ளன, மரங்கள் வளர்கின்றன, ெச�கள்
அைசகின்றன, ெகா�கள் படர்கின்றன, ஆ�கள் ேமய்கின்றன, மா�கள் கத்�கின்றன, நாய்கள்
�ைரக்கின்றன, பன்ைமய�ல் உள்ள அஃறிைணப் ெபா�ள்கள் அைனத்திற்�ம் ப�ன் ஒட்டாக வ�ம்
வ��தி ன என்� வ�ம்.

உயர்திைண = மன�தன்.
ஆணாக இ�ந்தால் ஆண்பால், ெபண்ணாக இ�ந்தால் ெபண்பால்
(ஆண்பா�க்� வ��தி ன், ெபண்பா�க்� வ��தி ள், உயர்திைணக்� வ��தி ர்)
(அ�கில் / ஒ�ைம) இவன் ெசய்கிறான், இவள் ெசய்கிறாள், இவர் ெசய்கிறார்,
(ெதாைலவ�ல் / ஒ�ைம) அவன் ெசய்கிறான், அவள் ெசய்கிறாள், அவர் ெசய்கிறார்.
(அ�கில் / பன்ைம) இவர்கள் ெசய்கிறார்கள்
(ெதாைலவ�ல் / பன்ைம) அவர்கள் ெசய்கிறார்கள்.

அஃறிைண, உயர்திைண என்பைவ திைண என்கிற தைலப்ப�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ளன.
ஆண்பால், ெபண்பால் என்பைவ பால் என்கிற தைலப்ப�ல் ைவக்கப்பட்�ள்ளன.

ெதாட�ல்

உள்ள

எ�வாய�ன்

/

ெபய�ன்

தன்ைமைய

அறிந்�

அதற்��ய

வ��திகைள,

இைடநிைலகைள பயன�ைலய�ல் இைணத்தால் ந�ங்கள் எ��கிற ெதாட�ல் ப�ைழேய வரா�.

இடம், எண், காலம், திைண, பால் என்றால் என்ன என்� அறிந்� ெகாண்�ர்கள் அல்லவா.
வாழ்த்�கள். இன�ப் ப�ைழய�ன்றி எ�தப் பய�ற்சி எ�க்க�ம்.

ம் + ம் = ங்கள்

அ
ஃ
மி
மை

(ஒரும ,

உ
ி

ற்
ம
மை

அ
ஃ
மி
மை
உ
ி
ரு
ள்
ர
மை

தொ
ை

ங்
க
ள்

ைி
ய
ங்
கு
க
ள்

பன்ம )

ஒரும

பன்ம

ச ொல்

கல்

கற்கள்

கடந்த கொயம்

இருந்த து

இருந்த ன

நிகழ் கொயம்

இருக் கிமது

இருக் கின்மன

எதிர் கொயம்

இருக் கும்

இருக்கும்

அருகில்

இது

இமை

சதொமயைில்

அது

அமை

ச ொல்

ச டி

ச டிகள்

கடந்த கொயம்

ைரர்ந்த து

ைரர்ந்த ன

நிகழ் கொயம்

ைரர் கிமது

ைரர் கின்மன

எதிர் கொயம்

ைர ரும்

ைர ரும்

அருகில்

இது

இமை

சதொமயைில்

அது

அமை

ச ொல்

ொடு

ொடுகள்

கடந்த கொயம்

நடந்த து

நடந்த ன

நிகழ் கொயம்

நடக் கிமது

நடக் கின்மன

எதிர் கொயம்

நடக் கும்

நடக் கும்

அருகில்

இது

இமை

சதொமயைில்

அது

அமை

ஒரும

பன்ம

து,

கிமது

ன,

கின்மன

உர்திணை

- னிதன்

ஒருண
த
ன்
ண

மு
ன்
னி
ணல
உ

ர்
தி
ணை

/

ப
ட
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னி
த
ன்
ஆ
ண்
பொ
ல்

சப
ண்
பொ
ல்

பன்ண

ச ொல் (தன்ண )

நொன்

கடந்த கொலம்

நடந்ததன்

நடந்ததொம்

நிகழ் கொலம்

நடக்கிதேன்

நடக்கிதேொம்

எதிர் கொலம்

நடப்தபன்

நடப்தபொம்

ச ொல் (முன்னிணல )

நீ

நீங்கள்

கடந்த கொலம்

நடந்தொய்

நடந்தீர்கள்

நிகழ் கொலம்

நடக்கிேொய்

நடக்கிேீர்கள்

எதிர் கொலம்

நடப்பொய்

நடப்பீர்கள்

ச ொல் (படர்க்ணக )

இவன் , அவன் (ஆண்பொல் )

இவர்கள்

கடந்த கொலம்

நடந்தொன்

நடந்தொர்கள்

நிகழ் கொலம்

நடக்கிேொன்

நடக்கிேொர்கள்

எதிர் கொலம்

நடப்பொன்

நடப்பொர்கள்

ச ொல் (படர்க்ணக )

இவள் , அவள்

நொங்கள்

(சபண்பொல் )

(நொம் )

இவர்கள்

கடந்த கொலம்

நடந்தொள்

நிகழ் கொலம்

நடக்கிேொள்

எதிர் கொலம்

நடப்பொள்

"
"
"

ச ொல் (படர்க்ணக )

இவர் (பலர்பொல் )

இவர்கள்

கடந்த கொலம்

நடந்தொர்

நிகழ் கொலம்

நடக்கிேொர்

எதிர் கொலம்

நடப்பொர்

"
"
"

சபர்ச்ச ொல்

கண்ைன்

(ஆண்பொல் )

கடந்த கொலம்

படித்தொன்

நிகழ் கொலம்

படிக்கிேொன்

எதிர் கொலம்

படிப்பொன்

சபர்ச்ச ொல்

ொதவி (சபண்பொல் )

கடந்த கொலம்

நடித்தொள்

நிகழ் கொலம்

நடிக்கிேொள்

எதிர் கொலம்

நடிப்பொள்

